
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Prestigiosos experts dels cinc continents participen 
en la Jornada del Col·legi de Fisioterapeutes a 

Barcelona  
 

** La Jornada, que tindrà lloc el 27 de novembre, se centra en la 
fisioteràpia neuromusculosquelètica i compta amb la presència del 
principal expert mundial en teràpia manual contra les migranyes ** 

 

La sisena edició de la Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya comptarà amb les ponències de representants dels cinc 
continents. La Jornada (que tindrà lloc a Barcelona el divendres 27 de novembre) 
tindrà com a ponents Annalie Basson (Àfrica), Ah-Cheng Goh (Àsia), Dean H. Watson 
(Oceania), Luis F. Prato (Amèrica) i el català Lluís Puig (Europa). Més de 400 
fisioterapeutes d’arreu de Catalunya i Espanya s’hi donaran cita. 
 
La sisena Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya es desenvoluparà divendres entre les 9 del matí i les 2 del 
migdia al World Trade Center de Barcelona.  
 
Tots els ponents escollits gaudeixen d’un important prestigi internacional, com és el 
cas de l’australià Dean H. Watson (considerat el principal expert mundial en teràpia 
manual contra les migranyes) o del singapurès Ah-Cheng Goh, que va ser el cap de 
Fisioteràpia de les Forces Armades de Singapur i que ha pronunciat nombroses 
conferències a la regió d'Àsia i Pacífic Oest, incloent–t’hi l'Índia, Corea, Hong Kong, 
Taiwan, Cambodja, Indonèsia, Austràlia, Singapur i el Japó. 
 
A les ponències programades s’abordaran diverses temàtiques relacionades amb la 
fisioteràpia. Dean H. Watson posarà damunt la taula una conferència titulada 
“Migranya i aferències cervicals: un matrimoni incòmode”. La ponència d’Ah-Cheng 
Goh se centrarà en els “Models de raonament clínic per a la diagnosi i el tractament 
neuromusculosquelètic en fisioteràpia”. Per la seva part, Annalie Basson tractarà la 
“Mobilització del sistema nerviós per a patologia neuromusculosquelètica”. La 
conferència de Lluís Puig se centrarà en l’“Abordatge i tractament de fisioteràpia de 
les diferents inestabilitats d’espatlla”. Mentre que Luis F. Prato parlarà de la “Lesió 
del Lligament Creuat Anterior: Maneig fisioterapèutic basat en l'evidència actual”. En 



tots els casos, els aspectes tractats s’abordaran de manera pràctica en masterclass, 
que tindran lloc a la tarda. 
 
** Si esteu interessats a assistir a la Jornada o bé voleu mantenir una entrevista amb 
qualsevol dels ponents, cal que us poseu en contacte amb l’Àrea de Comunicació del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya a la major brevetat possible per tal que 
puguem quadrar les agendes dels conferenciants.  
 
 
CURRÍCULUM DELS PONENTS 
 
DEAN H. WATSON 
La seva experiència docent comprèn la tutoria dels estudiants de Grau de Fisioteràpia 
als anys 80 i, actualment, és ponent adjunt de la Universitat de South Australia i 
col·labora amb els estudiants de Màster. Des de 1995 ha presentat els seus cursos a 
més de 22 països. S'ha dedicat en exclusiva al tractament de la migranya des del 1991. 
La seva incomparable experiència clínica de 22.000 hores amb més de 8.000 pacients li 
reporten prou evidència per establir un rol causal de les aferències cervicals nocives en 
mal de cap de tipus primari. Aquest ha estat el tema de la seva tesi doctoral 
(publicacions a "Headache" 2012 i 2014). Treballa com a consultor i és el director del 
Watson Headache Institute. 
 
AH-CHENG GOH 
Singapurès que actualment viu i treballa al Japó, és el president fundador de la Societat 
Internacional d'Agents Electrofísics en fisioteràpia. Es va graduar com a fisioterapeuta 
a Auckland, Nova Zelanda al 1981. També té un màster de la Universitat de Sydney 
(1992) i un doctorat de la Universitat de Curtin, a Austràlia (2003). Abans de traslladar-
se al Japó, on actualment treballa com a professor associat de la Universitat de 
Shinshu, va ser el cap de fisioteràpia de les Forces Armades de Singapur i també va ser 
president de l’Associació Singapuresa de Fisioteràpia. Durant els darrers 25 anys, ha 
estat convidat com a orador a conferències nacionals i internacionals a la regió d'Àsia i 
Pacífic Oest, incloent–t’hi l'Índia, Corea, Hong Kong, Taiwan, Cambodja, Indonèsia, 
Austràlia, Singapur i el Japó.  
 
LUIS FERNANDO PRATO 
Fisioterapeuta líder del Departament de Medicina Esportiva i Rehabilitació del 
Lakeshore Bone and Joint Institute, que dóna servei a les àrees de Chicago i al nord-
oest d'Indiana (EUA). Graduat per la Universidad Industrial de Santander a Colòmbia 
(1995). Ha treballat als EUA des de 1996 i pertany a l'American Physical Therapy 
Association (APTA), de la qual és membre de les seccions d'Ortopèdia i Esports. A 
través de l'APTA va obtenir la certificació d'Instructor Clínic. Mitjançant l'American 
Board of Physical Therapist Specialist (ABPTS) va obtenir el títol d'Especialista Clínic en 
Ortopèdia al 2008 i el títol d'Especialista Clínic d'Esports al 2013. Membre de 
l'associació National Strength and Conditioning Association (NSCA), els quals el 
certifiquen com Especialista en Enfortiment i Condicionament Físic. Membre del 
comitè científic de la revista FisioGlia i de la Junta editorial de Sports Medicine Open.  
 



ANNALIE BASSON 
Ha treballat en la pràctica privada des del 1983. Ha estat docent del Curs de Teràpia 
Manual Ortopèdica des del 1995 i és professora a temps parcial de la Universitat de 
Witwatersrand. Va aconseguir el grau de màster al 2004 i actualment està realitzant el 
grau de doctorat en Mobilització del SN per al dolor cervicobraquial. Ha realitzat 
conferències a nivell nacional i internacional. Ha participat activament en diferents 
comitès des del 2008. 
 
LLUÍS PUIG 
Cap de Fisioteràpia de l'Hospital de l'Esperit Sant. Secretari de la Societat Catalano- 
Balear de Fisioteràpia (SCBF). Professor col·laborador de la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC) i de la Fundació Universitària del Bages (FUB). Membre de la Societat 
Francesa d'Espatlla (SFRE) especialitzat en el tractament de l’espatlla i formador del 
Mètode CGE de TM INSTITUTE (amb més de 400 hores de formació impartides a 
França). Entre les presentacions més rellevants hi figuren: Ponent al Congrés Mundial 
de Fisioteràpia 2003, ponent al Congrés Europeu d'Espatlla (EUSSER) 2009 i ponent al 
Congrés anual de la Societat Francesa (SFRE) els anys 2008, 2009, 2010, 2013 i 2015; a 
més de diferents congressos i jornades nacionals: SETRADE 2005, COE 2008, AETEMA 
2011, HANDFUN 2012, FSR 2014... Col·laborador del programa “Tot és possible” de 
RAC1 des del 2011 i col·laborador del programa "El Matins" de TV3 (2009-2014). Autor 
dels llibres: "El fisioterapeuta a casa" (2010) editorial Viena, “Els secrets del 
fisioterapeuta” (2012) editorial Viena i coautor del “Tu també pots: prepara’t amb els 
millors” (2013) editorial Viena. 
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